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Direcció General de Turisme 

No poden ésser considerats en cap cas establiment de turisme rural els ubicats en pisos, 
considerats com a habitatges independents en un edifici de diverses plantes, en régim de 
propietat horitzontal. 

Els establiments de turisme rural es classifiquen en els dos grups següents: 

a) Cases de pagés. 
b) Allotjaments rurals." 

L'article 54 del Oecret 159/2012 defineix les cases de pagés o establiments d'agroturisme 
com aquells en els quals la persona titular, pagés o pagesa professional, obté rendes 
d'activitats agraries, ramaderes o forestals, d'acord amb els criteris normatius del 
departament competent en materia d'agricultura, ramaderia i explotacions forestals, i on les 
persones usuaries poden conéixer les tasques i activitats própies de l'explotació agraria a la 
qual estan vinculades. 

Per una altra banda, l'article 56 del Decret 159/2012 defineix els allotjaments rurals com 
aquells establiments en qué la persona titular no esta obligada a obtenir rendes d'activitats 
agraries, ramaderes o forestals, peró ha de residir efectivament o bé a la mateixa comarca, 
als municipis limítrofs de la comarca, o bé a l'habitatge, depenent de la modalitat. 

111. Els habitatges d'ús turístic 

L'article 50 Bis de la Llei de turisme de Catalunya defineix els habitatges d'ús turístic com 
els "habitatges que són cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de 
manera reiterada i a canvi de contraprestació económica, per a una estada de temporada, 
en condicions d'immediata disponibílitat í amb les característiques establertes per 
reglament. " El Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i 
d'habitatges d'ús turístic desenvolupa la regulació legal deis habítatges d'ús turístic, i la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge de Catalunya, permet els habitatges amb 
activitats económiques, amb referencia a l'habitatge que no és domicili habitual i permanent 
i que s'utilitza per a l'obtenció de rendiments d'activitats económiques regulades per la 
normativa sectorial aplicable (art. 3.1) de la Llei 18/2007). 

3. Valoració 

l . Ordenació turística 

• Consideracions generals a la classificació d'usos segons l'activitat del POUM 

Per tal de clarificar la normativa del Pla pel que fa als diversos tipus d'usos 
d'establiments d'allotjament turístic que preveu, cal fer constar en la seva 
classificació deis usos segons la seva funció, les diferents modalitats d'establiments 
d'allotjament turístic que estableix la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de 
Catalunya (establiments hotelers, establiments d'apartaments turístics, establiments 
de camping i establiments de turisme rural) com a usos específics i diferenciats, 
juntament amb les seves definicions, establertes per la Llei de turisme de Catalunya. 
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• Referencia al compliment de la normativa turística 

Es recomana incorporar en els usos del POUM referents a cadascuna de les 
modalitats d'establiment d'allotjament turístic, una referencia al deure de complir la 
normativa turística vigent, en concret, la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de 
Catalunya i el Decret 159/2012, de 20 de novembre , d'establiments d'allotjament 
turístic i d'habitatges d'ús turístic. 

• Establiments hotelers 

Cal substituir l'ús "hoteler" per ús "establiment hoteler", per tal que l'ús coincideixi 
amb la denominació de la modalitat d'establiment d'a llotjament turístic que defineix la 
Llei de turisme de Catalunya. A més, en l'ús "hoteler" no consta la definició 
d'establiment hoteler que estableix l'article 40.1 de la Llei de turisme de Catalunya. 

Cal advertir que les definicions d'hotel i d'hotel apartament del POUM no 
coincideixen amb la normativa turística, ates que d'acord amb l'article 33 apartats 3 i 
4 del Decret 159/2012, de 20 de novembre, la modalitat "hotels" pot disposar d'un 
maxim d'un 40% d'unitats d'allotjament que siguin apartaments o estudis, sense que 
sigui considerada hotel apartament, sempre que formin part de la mateixa unitat 
d'explotació i estiguin situades en el mateix immoble o bé en un immoble d'ús 
exclusiu; per altra banda, la modalitat "hotels apartament" pot disposar d'un maxim 
d'un 40% d'unitats d'a llotjament que siguin habitacions, sense que sigui considerada 
hotel, sempre que formin part de la mateixa unitat d'explotació i estiguin situades en 
el mateix immoble o bé en un immoble d'ús exclusiu. 

• Establiments de turisme rural 

Cal substituir l'ús "turisme rural" i per l'ús "establiment de turisme rural", per tal que 
l'ús coincideixi amb la denominació de la modalitat d'establiment d'allotjament turístic 
que defineix la Llei de turisme de Catalunya. També cal fer constar la definició 
d'establiment de turisme rural, així com la seva classificació en "cases de pages o 
establiments d'agroturisme" i "a llotjaments rurals". 

• Cataleg de masies i cases rurals 

En relació amb les fitxes del Cataleg , cal advertir que aquestes no especifiquen la 
data de construcció de les seves edificacions. Un deis requisits deis establiments de 
turisme rural és que l'edificació sigui anterior a 1950. Per tant, cal fer constar la data 
de construcció de tates les edificacions incloses en les fitxes i excloure l'ús 
d'establiment de turisme rural en aquelles edificacions que no siguin anteriors a 
1950. En el cas que no sigui possible determinar la data exacta de construcció, cal 
especificar si les edificacions són anteriors a 1950. 

• Establiments de camping 

Cal fer constar la definició de camping que estableix l'article 46 de la Lle i de turisme 
de Catalunya i separar l'ús de camping de l'ús de caravaning , ates que el caravaning 
no és una modalitat d'establiment d'a llotjament turístic. 
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• Regulació de l'aparcament 

En l'article 122.3 cal preveure també les categories "quatre estrelles superior" i "GL" 
(gran luxe) deis hotels i hotels apartament, que estableix l'article 34.2 del Decret 
159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús 
turístic. A més, cal suprimir de l'article esmentat la referencia al Decret 176/1987, 
ates que aquest Decret no és vigent. 

• Habitatges d'ús turístic 

Es propasa valorar l'oportunitat d'incloure en el POUM l'activitat d'habitatge d'ús 
turístic regulada per la Llei 13/2002 i el Decret 159/2012. 

11. Planificació turística 

Planificació 

Des d'una perspectiva turística global, la documentació aportada per I'Ajuntament de Les 
Borges Blanques propasa els objectius següents: 

• Adequació de la realitat urbana a la definició deis nous models económics, socials i 
productius. 

• Vetllar pe! caracter compacte i continu deis nous creixements i evitar la dispersió 
d'usos i edificacions en el territori. 

• Propasar directrius generals d'actuació i d'intervenció en diferents espais de la ciutat 
a través d'eixos cívics , pares i places i horts urbans. 

• Afavorir la millora de les actuals arees productives, racionalitzar la ubicació de 
poiigons industrials i tercimis i píOmcure les ccndicions que permetin !a implantació 
de noves activitats. 

• Millora qualitativa del nucli urba existent i orientar el seu futur desenvolupament 
urbanístic d'acord al paper territorial que ha d'assumir i les seves característiques 
físiques, socials i económiques. 

• Protegir els sois no urbanitzables pe! seu valor agrícola, forestal , faunístic i/o 
paisatgístic deis processos d'urbanització de caracter urba. 

• Cataleg de masies i cases rurals que cal preservar i recuperar per raons 
arquitectóniques, históriques, ambientals paisatgístiques o socials, establiment de 
les condicions de reconstrucció i rehabilitació i regulació d'usos permesos. 

Passeig de Grác1a. 105 
08008 Barcelona 
Tel. 93 484 95 00 
Fax 93 484 98 24 

6 






